Regionální svaz stolního tenisu Břeclav, z.s., Nová 113, 691 76 Šitbořice

ZPRÁVA 2/2020-21
1. Dlouhodobé soutěže družstev
VV RSST Břeclav schválil posun začátků domácích utkání Hustopeče C na 18:00 (dříve 17:30)
a Orel Šitbořice B na 18:00 (dříve 18:30).
Nedostatky v soupiskách:
Muži: - Perná A, B – soupisky nejsou potvrzeny klubem
- Jevišovka-Drnholec B - soupiska není potvrzena klubem
- Velké Němčice A, B, C, D – soupisky nejsou potvrzeny klubem, oddíl čeká na vyřízení přestupů
- Šakvice A – soupiska čeká na opravu (vedoucímu družstva byl zaslám e-mail)
- Mikulov E – soupiska čeká na opravu (vedoucímu družstva byl zaslám e-mail)
Dorost:- Mikulov A, Mikulov B, Jevišovka-Drnholec A – nezadány soupisky
2. Zařazení do žebříčku mužů
Skála Richard
Orel Šitbořice
Hrnčíř Leoš
Sokol V. Němčice
Hrnčíř Dominik Sokol V. Němčice

ELO 1496
ELO 1168
ELO 1021

reg. muži 61-70N
reg. muži 161-180N
reg. muži 201-250N

po přestupu z jiného regionu
po přestupu z jiného regionu
po přestupu z jiného regionu

3. Opatření v souvislosti s epidemiologickou situací
VV RSST Břeclav schválil tato opatření:
1. V případě, že v základu družstva budou minimálně 2 hráči, kteří mají nařízenou karanténu, nebo jsou
pozitivní na Covid 19, bude toto mistrovské utkání odloženo se zaviněním vyšší moci.
Oddíl (klub) je v tomto případě povinen požádat o odklad, a to bezprostředně po zjištění této skutečnosti.
Současně se žádostí doloží potvrzení o pozitivním nálezu nebo nařízené karanténě. V případě, že není možné
z časových důvodů zajistit potvrzení před utkáním, doloží klub potvrzení nejpozději do 5 pracovních dnů po
termínu utkání. V případě zdůvodnitelné nutnosti je možné tento termín prodloužit. Tento bod se vztahuje i na
nařízenou karanténu družstva nebo klubu. Při nedoložení potvrzení do určeného termínu bude utkání
kontumováno se všemi sportovně – technickými důsledky.
2. V případě uzavření hrací místnosti méně než 7 dní před termínem utkáním bude utkání odloženo.
Klub v tomto případě doloží potvrzení o uzavření hrací místnosti vystavené složkou, která hrací místnost
uzavřela. Při uzavření hrací místnosti 8 a více dnů před termínem utkání je klub povinen zajistit náhradní hrací
místnost, která musí splňovat všechny podmínky pro ligové soutěže. Hrací místnost musí být schválena.
3. Náhradní termín oznámí vedoucí soutěž všem zúčastněným družstvům nejpozději 10 dní před určeným
termínem. V případě, že se družstva dohodnou na vzájemném odehrání, bude toto respektováno,
ale jen vpřípadě, že dohodnutý termín bude maximálně 7 dní po určeném termínu.
4. Pořadatel utkání je povinen zajistit hygienické a bezpečnostní podmínky dle vládních, krajských případně
regionálních nařízení, a to v závislosti na místě a čase konaného utkání. Dodržování hygienických a
bezpečnostních opatření platí i pro hostující družstvo.
5. Případná celoplošná omezení v závislosti na Covid 19 budou řešena individuálně.
6. Základní část ligových soutěží musí být dohrána nejpozději do 31.5.2021. Nadstavbové části budou řešeny
v závislosti na vývoji situace.
7. Všechny záležitosti ohledně odkladů jsou v kompetenci Výkonného výboru RSST Břeclav.
Rozdělili jsme kategorie mládeže na okresní přeborech - nejmladší a starší žactvo do dvou termínů. V případě
potřeby bude obdobně postupováno i u zbývajících dvou kategorií.
4. Termínová listina
19.9.2020
4.10.2020
28.10.2020
17.11.2020
13.12.2020
19.12.2020
20.12.2020

Školení trenérů licence D - Břeclav
zahájení soutěží RSST
OP nejmladší žactvo - Hustopeče
OP starší žactvo - Mikulov
11. kolo soutěží
OP mladší žactvo a dorost - Klobouky
OP dospělí - Lanžhot

V Šitbořicích dne 18.9.2020
Ing. Pavel Halas
předseda RSST Břeclav
Bankovní spojení: 2601123726/2010, VS=číslo klubu v Registru ČAST

